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Supremin Max Lek o działaniu przeciwkaszlowym syrop 150
ml
 

Cena: 31,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg/ml

Opakowanie 1 but.a 150ml

Postać syrop

Producent TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O.
O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Butamiratum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Supremin Max
Butamirati citras
Lek o działaniu przeciwkaszlowym
1,5 mg/ml
Syrop

Wskazania:
stosowany w objawowym leczeniu suchego, ostrego kaszlu.

OTC - produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Składniki
Zawartość substancji czynnej: Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu, Substancje pomocnicze: sodu benzoesan (E
211), sorbitol ciekły niekrystalizujący (E 420), glicerol, sacharyna sodowa (E 954), aromat pomarańczowy płynny, kwas cytrynowy
jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona

Dawkowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie i sposób podania:
Do opakowania dołączona jest miarka z podziałką ułatwiająca dawkowanie.
Podanie doustne.

Wiek Dzieci w wieku od 3 do 6 lat / Dawkowanie 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę
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Wiek Dzieci w wieku od 6 do 12 lat / Dawkowanie 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę
Wiek Młodzież w wieku powyżej 12 lat / Dawkowanie 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę
Wiek Dorośli / Dawkowanie 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu: 2 lata, lecz nie dłużej niż termin ważności zamieszczony na opakowaniu.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Produktu leczniczego Supremin Max 1.5 mg/ml, syrop nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23091
Lek na receptę: Nie
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2020

Producent
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Tel: (22) 345-93-00
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